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Przychody i koszty
Ośrodka Kultury w Jastrowiu

 - instytucja kultury -
za 2011 rok

   w  zł

L.p.
Treść

Plan
na 2011

Wykonanie
 2011 roku

%

I.    Przychody 973.656 973.194 100
w tym:
1. Dochody własne 65.841 65.379 99
1. 1.Domy kultury

- dochody własne
 - darowizna pienięŜna

58.300
4.801

59.267
4.801

102
100

1.2.  Biblioteki 2.740 1.311 47

2. Dotacje 907.815 907.815 100
2.1. Domy i ośrodki kultury 688.695 688.695 100
w tym:
- UGiM Jastrowie 688.695 688.695 100
2.2.  Biblioteki 219.120 219.120 100
w tym:
– UGiM Jastrowie
– Fundacja Wspomagania Wsi
– Biblioteka Narodowa 
– Akademia Rozwoju Filantropii

211.120
2.000
5.000
1.000

211.120
2.000
5.000
1.000

100
100
100
100

II.    Koszty 966.736 968.458 100

1. Domy i ośrodki kultury...
 1.1. Wynagrodzenia 

     1.2. Ubezpieczenia i inne 
      świadczenia na rzecz prac
1.3. Materiały, energia
1.4. Usługi i inne opłaty

744.876
429.280
108.746

75.250
131.600

            746.540
429.279
110.409

75.252
131.600

100
100
102

100
100

2. Biblioteki
2.1.  Wynagrodzenia
2.2.  Ubezpieczenia i inne 

      świadczenia na rzecz prac.
2.3.  Materiały, energia

221.860
120.200
33.110

41.800

221.918
120.155
33.295

41.759

100
100
101

100
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2.4.  Usługi i inne opłaty
2.5.  Księgozbiór

11.750
15.000

11.750
14.959

100
100

III Środki własne przeznaczone na
budowę wiaty przy WDK 6.920 6.911 100

IV Dotacja celowa
w tym:

1. Budowa wiaty przy WDK
2. Wymiana pokrycia

dachowego  ŚW  Samborsko

50.000

3.000

50.000

1.637

100

55
V  Koszty niepienięŜne 

 - amortyzacja 60.002 60.002 100

Przychody  uzyskane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu
 w 2011 roku z podziałem na poszczególne placówki:

L.p. Treść Suma

I.  DK Jastrowie
1. Współorganizacja imprez 11.978
2. Kino 8.555
3. Wynajem pomieszczeń 6.070
4. Nauka gry 447
5. Pozostałe 1.407
Razem 28.457

II.  WDK Sypniewo  
1. Lokale uŜytkowe 9.097
2. Bal Sylwestrowy 6.981
3. Wynajem pomieszczeń 5.676
4. WypoŜyczenie naczyń 3.630
5. SprzedaŜ energii 1.300
6. Siłownia 328
7. SprzedaŜ złomu 432
Razem 27.444

III. Biblioteka  
1. Usługi ksero i drukowanie 503
2. Wynajem pomieszczeń 758
3. Meble uŜywane 50
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Razem 1.311

IV. Świetlice wiejskie
1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu 2.263
2. WypoŜyczenie naczyń 410
3. SprzedaŜ energii 369
4. Rozmowy telefoniczne 12
Razem 3.054

VI.  Ponadto
1. Odsetki, wyn.od term. odpr.pod 312
2. Darowizny pienięŜne 4.801
Razem 5.113

VII .  Dotacje
1.  Domy i ośrodki kultury 688.695
w tym:
- UGiM Jastrowie

688.695

2.  Biblioteki 219.120
w tym:
– UGiM Jastrowie
– Fundacja Wspomagania Wsi
– Biblioteka Narodowa 
– Akademia Rozwoju Filantropii

211.120
2.000
5.000
1.000

Razem 907.815

VIII. Ogółem  przychody 973.194
1. Dochody własne 65.379
2. Dotacje 907.815

W  2011  roku  dochody  własne  wypracowano  w  99 %  w  stosunku  do
planowanych. 

Jak przedstawia powyŜsze zestawienie dochody w domu kultury w Jastrowiu
wykonano   w  wysokości  28.457,- zł.  NajpowaŜniejszymi  pozycjami  w  tych
dochodach  są  dochody  uzyskane  ze  współorganizacji  imprez  kulturalnych,
działalności  kina,  wynajmu  pomieszczeń  oraz  nauki  gry  na  instrumentach
muzycznych.  W  pozostałych  dochodach  domu  kultury  w  Jastrowiu  ujęto
jednorazowe dochody z warsztatów tanecznych i plastycznych oraz reklamy. 
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W  WDK  w  Sypniewie  najpowaŜniejsze  dochody  wpłynęły  z  lokali
uŜytkowych (WDK w Sypniewie wynajmuje dwa takie lokale). Następną powaŜną
pozycją w dochodach wiejskiego domu jest organizacja Balu Sylwestrowego, który
stał  się  juŜ  tradycją  w  WDK.  Ponadto  po  remoncie  budynku  zwiększyło  się
zainteresowanie wynajęciami sali na róŜne prywatne imprezy, a przy tym równieŜ
wypoŜyczaniem naczyń . Niewielkie dochody uzyskano z biletów wstępu do siłowni
oraz ze sprzedaŜy złomu, który odzyskano po remoncie budynku.

W  świetlicach  wiejskich  najwięcej  dochodów  wypracowano  z  wynajmu
pomieszczeń  i  sprzętu  w wysokości  2.263,-  zł,  z  wypoŜyczalni  naczyń  wpłynęła
kwota 410,- zł.  Ze sprzedaŜy energii  elektrycznej wpłynęła kwota 369 zł,  jest  to
odpłatność  osób  wynajmujących  pomieszczenia  świetlic,  z  tytułu  prywatnych
rozmów telefonicznych, przeprowadzonych z aparatu słuŜbowego, wpłynęło niewiele
bo 12,- zł

W bibliotekach dochody wpłynęły z usług ksero i drukowania  oraz wynajmu
pomieszczeń, które wykonano w 47 %. 

 W 2011 roku Ośrodek Kultury otrzymał darowizny pienięŜne w wysokości
4.801,- zł, z czego 250,-zł od osób fizycznych na ogólną działalność instytucji, 500,-
od BS w Jastrowiu dla zespołu „Jastrowiacy” oraz od Rady Sołeckiej w Sypniewie
na budowę wiaty imprezowej kwotę 4.051,- zł. 

Ośrodek Kultury otrzymał w  2011 roku dotacje z Urzędu Gminy i Miasta w
Jastrowiu w wysokości 100% planowanych.  

Ponadto  dla  biblioteki  wpłynęła  dotacja  w  kwocie  2.000,-  zł  od  Fundacji
Wspomagania  Wsi  na  realizację  projektu  „Zaplanuj   swoją  przyszłość”,  którego
celem było  przedstawienie  nowych  rozwiązań  gospodarowania  nawet  niewielkim
budŜetem oraz pomoc ludziom zagroŜonym ubóstwem.

Biblioteka  Narodowa  w  Warszawie,  jak  co  roku,  przekazała  dotację  w
wysokości 5.000,- zł na zakup nowości czytelniczych.

Dotacja w wysokości 1.000,- zł wpłynęła od Akademii Rozwoju Filantropii  w
Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Ośrodek  Kultury  w  Jastrowiu   posiada  w  swoich    strukturach   następujące
placówki:

1. biblioteki
- w Jastrowiu
- w Brzeźnicy 
- w Sypniewie

   2. dom kultury w Jastrowiu
   3. wiejski dom kultury w Sypniewie
   4. świetlice wiejskie
        - w Samborsku
        - w Brzeźnicy 
        - w Brzeźnicy Kolonii
        - w Nadarzycach 
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   - w Budach

Poniesione koszty w domach kultury i świetlicach

 w  2011 roku – rozdział 92109
   

L.p. Treść Suma

1. ZuŜycie materiałów i energii 75.252

2. Usługi obce 117.314

3. Podatki i opłaty 14.286

4. Wynagrodzenia 429.279

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Razem

110.409

                                746.540

Koszty z podziałem na poszczególne placówki

Placówka Koszty w zł % w stos.
do k.ogóln.

1. OK Jastrowie 253.439 34
2. WDK Sypniewo 159.769 22
3. Świetlice wiejskie 106.734 14
4. Zespoły ludowe 16.524 2
5. Koszty ogólnozakładowe 210.074 28

Razem   746.540   100

1. ZuŜycie materiałów i energii

 1.1. Energia 27.256
 1.2. Gaz 16.466
 1.3. Materiały do remontów i napraw 6.311
 1.4 .Materiały biurowe 2.151
 1.5. Opał 13.497
 1.6. Sprzęt i wyposaŜenie 3.621
 1.7. Pozostałe  (środki czystości, prasa, naczynia
jednorazowe, mat. do zajęć plastycznych, do

5.950
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wystroju,dekoracji na róŜne imprezy kulturalne, itp.)
Razem 75.252

NajpowaŜniejszą pozycję w kosztach poniesionych na zakup materiałów
i energii w 2011 roku, oprócz energii elektrycznej i gazu, stanowi zakup opału.

Wykazana  energia  elektryczna  jest  to  zuŜycie  we  wszystkich  placówkach
instytucji  łącznie  ze  ŚW  w  Samborsku,  gdzie  ogrzewanie  pomieszczeń  jest
elektryczne.  Gaz wykazany powyŜej  to  zuŜycie  w budynku kina,  natomiast  opał
wykorzystano  w  WDK  w  Sypniewie,  w  świetlicach  wiejskich:  Brzeźnicy,
Nadarzycach i Budach.

Sprzęt  i  wyposaŜenie  to  koszty  poniesione  na  drobne  uzupełnienie
wyposaŜenia  w  obiektach  instytucji.  NajpowaŜniejszą  pozycją  w  tych  kosztach
stanowi  zakup 1  kompletu  mikrofonów bezprzewodowych (1.200,-  zł),  pozostałe
zakupy  to  między  innymi  naczynia  do  wypoŜyczalni  w  WDK  w  Sypniewie,
narzędzia do drobnych napraw. 

Inną pozycją w kosztach stanowią zakupy materiałów do napraw i remontów.
Są to koszty poniesione głównie do remontów wykonywanych we własnym zakresie.
NajpowaŜniejszą  pozycję  stanowią  tu  materiały  zakupiono  do  remontu  świetlicy
wiejskiej w Nadarzycach, gdzie wydano kwotę ok. 3.800,- zł na stworzenie zaplecza
kuchennego  jakie  znajduje  się   w  budynku  świetlicy.  Świetlica  prowadzi
wypoŜyczalnię  naczyń,  a  wyremontowanie  zaplecza  umoŜliwi  mieszkańcom wsi
wynajmowanie  pomieszczeń  świetlicy  na  róŜnego  rodzaju  uroczystości.  Ponadto
odnawialiśmy amfiteatr we własnym zakresie, gdzie wydaliśmy ok. 1.500,- zł .

W  materiałach  pozostałych  ujęto  te  materiały,  które  nie  zostały
zakwalifikowane do powyŜszych, a są to między innymi materiały wykorzystywane
przy organizacji róŜnych imprez kulturalnych, do prowadzonych zajęć plastycznych,
materiały  biurowe  przeznaczone  dla  księgowości  instytucji  –   papier  i  tusz  do
drukarek, długopisy, kalendarze, prasa. 

Środki czystości zakupiono do wszystkich placówek instytucji  do bieŜącego
zuŜycia.

Koszty poniesione na zakup materiałów i energii w 2011 roku wyniosły 100 %
planowanych.

2. Usługi obce

 2.1. Usługi telekomunikacyjne 12.804
 2.2. Usługi transportowe 16.698
 2.3. Usługi zakwaterowania zespołów 21.620
 2.4. Koncerty, teatrzyki itp 20.822
 2.5. Ścieki, nieczystości 2.394
 2.6. Pozostałe ( usługi związane z imprezami,
        legalizacja gaśnic, wynajem kopii filmowych,
        przegląd budynków, ekspertyzy techniczne 42.976
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        budynków, usługi kominiarskie,usługi bankowe,
usługi pocztowe itp.)

Razem 117.314

Usługi telekomunikacyjne dotyczą opłat za abonamenty, rozmowy telefoniczne
i internet w placówkach OK  oraz koszty aparatu komórkowego dyrektora.

Na transport  składa się wyjazd delegacji zespołu „Jastrowiacy” na festiwal  na
Ukrainę,  usługi  transportowe podczas „Dni  Jastrowia”,  „Bukowińskich  Spotkań”,
transport  materiałów do remontu ŚW w Nadarzycach, przejazdy na koncert zespołu
„Dziordanki”, „Morowe Teściowe”, działającego przy WDK w Sypniewie.

Jednak  najpowaŜniejsze  pozycje  to  usługi  związane  z  organizacją
imprez kulturalnych, takich jak :

- MFF “Bukowińskie Spotkania”- wydano ok. 30.000,- zł
- „Dni Jastrowia” -  8.000,- zł, 
-”Targi  Twórczości  Rękodzielniczej”  -  drugi  dzień  „Dni  Jastrowia”  –
12.940,- zł,
-  Zabawa  taneczna  w  amfiteatrze  2.05.2011  r.  -  ochrona  i  zespół
muzyczny - 3.618,- zł,
- Koncert zespołu „Mafia”  - Ochrona i oświetlenie – 1.983,- zł,
- Ochrona imprezy HIP – HOP – 1.230,- zł,
- Występ Jacka Federowicza - 1.500,- zł
- Ochrona imprezy w dniu 02.07.2011 r. - 2.040,- zł
- Ochrona imprezy „Przywitanie Nowego Roku” - 4.500,- zł

 Koszty poniesione na wyŜej wymienione imprezy wiąŜą się m. in. z:
- zakwaterowaniem i wyŜywieniem członków zespołów przybyłych na
festiwal „Bukowińskie Spotkania”,
-  z  kosztami  obsługi  muzycznej  dla  zespołu  „Jastrowiacy”  i
„Dziordanki”,
-  wynajem scen, oświetlenia, namiotów,
-  transport  zespołów  występujących  nieodpłatnie  na  „Targach
Twórczości Rękodzielniczej”, itp.

Do pozostałych kosztów naleŜą równieŜ takie pozycje jak:
- warsztaty ceramiczne prowadzone dla dzieci, których koszt miesięczny
wynosi 350 - 600,- zł (w zaleŜności od ilości zajęć),
- obsługa kotłowni gazowej,
- wynajem kopii filmowych,
- drukowanie plakatów, 
- naprawy sprzętu muzycznego, 
- comiesięczna obsługa muzyczna zespołu „Dziordanki”, 
- monitoring w wiosce internetowej,
- usługi kominiarskie.

Koszty poniesione na usługi wyniosły 100% w stosunku do planowanych.
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3. Podatki i opłaty

 3.1. Podatek od nieruchomości 10.554
 3.2. ZAiKS, ZASP i inne 1.018
 3.3. Ubezpieczenia  mienia i osób 1.215
 3.4. Pozostałe opłaty 1.499

Razem 14.286

Koszty poniesione na podatki  i  opłaty to  koszty ubezpieczeń  majątkowych
oraz  ubezpieczenie  osób  będących  uczestnikami  imprez  kulturalnych,  członków
zespołu  podczas  wyjazdów na  koncerty,  festiwale.  Tu zakwalifikowano  równieŜ
koszty  podatku od nieruchomości,  ZAiKS-u i ZASP-u. Opłaty ZAiKS poniesione
zostały w związku z organizacją imprez i zabaw, natomiast ZASP od wyświetlanych
filmów.

Wykonanie kosztów na podatki i opłaty zrealizowano w 100%.

4. Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe 416.824

4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 12.455

Razem 429.279

Średnie zatrudnienie w domach kultury i świetlicach w  2011 roku to 15,88
etatu z  czego 4 etaty przypadają  na zatrudnienie  w administracji,  4,3  w DK w
Jastrowiu, 4,33 w WDK Sypniewo, 2,98 w świetlicach wiejskich i 0,26 w zespołach
ludowych. 

W 2011 roku zatrudnione były równieŜ osoby na umowy – zlecenia, głównie
do obsługi muzycznej zespołów ludowych, ponadto jednorazowe umowy związane z
imprezami kulturalnymi, a takŜe osoba na zastępstwo pracownicy sprzątającej, która
przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Wykorzystanie funduszu płac za 2011 roku przedstawia się następująco :
Etaty Plan Wykonanie 

1. Etatowy fundusz płac
2. Wynagrodzenie chorobowe
3. Fundusz nagród
4. Nagroda jubileuszowa

397.310
0

12.300
7.215

391.515
5.795

12.300
7.214

Razem 416.825 416.824

5. Zasiłki ZUS 1.968
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5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5.1. Ubezpieczenia społeczne 64.219
5.2. Fundusz Pracy 7.956
5.3. PFRON 7.816
5.4. ZFŚS 18.090
5.5. PodróŜe słuŜbowe 5.908
5.6. Szkolenia, dokształcanie 3.504
5.7. Ekwiwalenty, BHP, badania lekarskie 2.916

Razem 110.409

Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy to pochodne od wynagrodzeń,
a ZFŚS to  koszt odpisu rocznego.
       Na podróŜe słuŜbowe składają  się  ryczałty  za  korzystanie  z  prywatnego
samochodu, do celów słuŜbowych, przez dyrektora i  jego zastępcę  oraz  podróŜe
słuŜbowe pracowników, w większości na szkolenia i dokształcanie . W 2011 roku  (I
półrocze) dokształcały się  dwie pracownice,  gdzie na opłaty czesnego wydaliśmy
2.800,- zł.

  Sprawy pracownicze związane z bhp, a w szczególności wypłata ekwiwalentu
za uŜywanie własnej odzieŜy przez pracowników, badania lekarskie, itp.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wykonane zostały w
102% w  stosunku do planowanych. Ponadplanowe wykonanie spowodowane było,
tym, iŜ w 2011 roku po raz pierwszy byliśmy zobowiązani opłacać PFRON, którego
na  etapie  planowania  nie  kalkulowaliśmy,  musieliśmy  to  wygospodarować  z
własnych  środków,  przyczyną  było  odejście  z  instytucji  pracowników  z  grupą
inwalidzką.

 
Razem koszty domów kultury i  świetlic           746.540,- zł 
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Poniesione koszty w  bibliotece  w 2011  roku 

– rozdział 92116
   

L.p. Treść Suma

1. ZuŜycie materiałów i energii 56.718

2. Usługi obce 11.630

3. Podatki i opłaty 120

4. Wynagrodzenia 120.155

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Razem

33.295

221.918

1. ZuŜycie materiałów i energii

 1.1. Energia 8.966
 1.2. Gaz 16.755
 1.3. Materiały 8.886
 1.4. Prasa 2.791
 1.5. Sprzęt i wyposaŜenie 4.361
 1.6. Księgozbiór 14.959

Razem 56.718

       W bibliotece najpowaŜniejszą  pozycję  w kosztach poniesionych na zakup
materiałów i energii stanowi zakup gazu, następnie energii.

     Stałą pozycję kosztów stanowi prasa zakupiona do biblioteki w  Jastrowiu oraz
do filii bibliotecznych w Brzeźnicy i  Sypniewie.
   W  2011  roku  z  wyposaŜenia  i  sprzętu  zakupiono  1  zestaw  komputerowy,
wykładzinę  podłogową   i  róŜne  materiały  do  organizacji  grup  zabawowych  w
pomieszczeniu na parterze biblioteki w Jastrowiu. Ponadto do filii  bibliotecznej w
Brzeźnicy  zakupiono  odkurzacz  i  czajnik  bezprzewodowy.  Inne  mniej  znaczne
wydatki poniesiono na zakup środków czystości, materiałów bibliotecznych, tonery
do drukarek, materiały drobne do bieŜących napraw, uzupełnień, słodycze dla dzieci
biorących udział w konkursie „Koszyk pełen ksiąŜek” a takŜe prasę zarówno dla filii
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bibliotecznych jak i biblioteki w Jastrowiu.
 W 2011  roku w bibliotece dokonano zakupu księgozbioru na kwotę 14.959,-

zł, z czego kwotę 5.000,- zł otrzymano od Biblioteki Narodowej w ramach programu
„Zakup nowości wydawniczych”.

2. Usługi obce

 2.1. Usługi telekomunikacyjne 5.205
 2.2. Usługi róŜne 6.425

Razem 11.630

    Usługi telekomunikacyjne dotyczą kosztów poniesionych na opłaty za abonament,
rozmowy  i stałego dostępu do Internetu w bibliotece w Jastrowiu, Brzeźnicy oraz
Sypniewie. 
     Usługi transportowe to koszty przejazdu pracowników  na szkolenia.

 Usługi  pozostałe  to  przede  wszystkim  przegląd  okresowy  budynków,  usługi
kominiarskie,  serwis  kotłowni  gazowej,  wywóz  nieczystości,  przegląd  gaśnic,
prowadzenie  warsztatów  z  edukacji  finansowej,  oraz  warsztatów  filcowania.
Warsztaty edukacji finansowej finansowane były w ramach projektu „Zaplanuj swoją
przyszłość”przez  Fundację  Wspomagania  Wsi,  a  warsztaty  filcowania  przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

3. Opłaty i inne koszty
    

3. 1. RóŜne opłaty 120
Razem 120

    
       W róŜnych opłatach zawarta jest są opłaty reprograficzne  z tytułu kserowania

księgozbioru dla czytelników i opłaty RTV. 

4.Wynagrodzenia

4.1. Wynagrodzenia osobowe 119.455
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe 700

Razem 120.155

Średnie zatrudnienie w bibliotece w 2011 roku było zgodne z planowanym
i wyniosło 6,15 etatu - 3 etaty bibliotekarskie, 1 etat pracownika gospodarczego w
bibliotece w Jastrowiu,  po 0,5 etatu bibliotekarskiego na filiach w Brzeźnicy
i Sypniewie o raz 0,25 etatu pracownika gospodarczego w filii bibliotecznej  
w Sypniewie. 

WyŜsze  zatrudnienie  wynika  z  tego,  iŜ  jedna  z  pracownic  przebywała  na
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urlopie  macierzyńskim,  a  obecnie  na  urlopie  wychowawczym  i  na  zastępstwo
zatrudniona jest jedna osoba.

Wykorzystanie funduszu płac w  2011 roku przedstawia się następująco :

Etaty Plan Wykonanie 

1. Etatowy fundusz płac
2. Wynagrodzenie chorobowe
3. Fundusz nagród

115.985
0

3.515

113.294
2.646
3.515

Razem 119.500 119.455

6. Zasiłki ZUS 9.651

 W 2011 roku zatrudniona była osoby na umowę – zlecenie, na tworzenie strony
internetowej biblioteki.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
    
5.1. Ubezpieczenia społeczne 18.374
5.2. Fundusz Pracy 2.538
5.3. ZFŚS 7.639
5.4. PodróŜe słuŜbowe 1.085
5.5. Ekwiwalenty, BHP, badania lekarskie 997
5.6. PFRON 2.662

Razem 33.295

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są to pochodne od wynagrodzeń, a
ZFŚS to koszt rocznego odpisu.

Koszty poniesione na podróŜe słuŜbowe to wyjazd pracowników na  szkolenia,
seminaria itp. 

  Sprawy  pracownicze  związane  z  bhp,  to  w  szczególności  wypłata
ekwiwalentu za uŜywanie własnej odzieŜy przez pracowników, badania lekarskie, itp.
      

Razem koszty biblioteki -  221.918,-zł
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III. Zadania inwestycyjne

Na  2011 rok wykonane zostały dwa zadania  inwestycyjne  na kwotę 68.548,-
zł, z czego 56.911,- zł na budowę wiaty imprezowej przy WDK w Sypniewie, a
1.637,- zł na wymianę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Samborsku.

Budowa wiaty imprezowej w Sypniewie była realizowana w ramach projektu
„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” i współfinansowana przez Urząd
Marszałkowski w Gdańsku, jednak do końca roku środki, na jakie została podpisana
umowa (21.900,- zł), nie wpłynęły.

Część środków finansowych na budowę wiaty (6.911,- zł) Ośrodek Kultury
wygospodarował z własnych środków, a częściowo z darowizny.

NaleŜności i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku

Stan zobowiązań
z tytułu :

 1. Zakupu materiałów i usług        8.019,07 zł
 2. Podatki, składki ZUS                    20.072,41 zł

Razem                          28.091,48 zł

    Na  dzień  31  grudnia  2011  roku  nie  wystąpiły  w  instytucji  kultury
zobowiązania wymagalne.

Stan naleŜności
z tytułu:

1. SprzedaŜy towarów i usług      4.486,35 zł
2. Rozliczeń z US      1.148,00 zł

Razem                          6.336,65 zł

      Na koniec roku 2011 wystąpiły naleŜności wymagalne w kwocie 
3.395,15 zł z tytułu sprzedaŜy energii elektrycznej.
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Jastrowie,  22 lutego 2012 roku
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